Короткий посібник
Інсталяція об’єднаного програмного забезпечення
Як користуватися програвачем «WALKMAN»

Зміст

Встановлення доданого програмного забезпечення

Перевірте вміст упаковки.
 «WALKMAN» (1)
 Навушники (1)
 Вкладки (1 набір)
 USB-кабель (1)
 Короткий посібник (цей посібник)

Інсталяція програми «WALKMAN Guide» і «Media Go»
(для ОС Windows)
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Про операційну систему

NWZ-E583/E584/E585
Доступ до онлайнового Довідкового
посібника (повна версія).
Для ПК або смартфонів
Незважаючи на те, що перегляд файлу
безкоштовний, з вас може бути стягнуто
платню за підключення відповідно до
тарифів постачальника послуг.
http://rd1.sony.net/help/dmp/nwze580/uk/

*1 За винятком 64‑розрядних версій ОС.
*2 [Режим сумісності] для ОС Windows XP не підтримується.

USB-кабель (постачається)
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4-466-635-11 (1)

Послідовно виберіть зазначені нижче
пункти.


Відомості про посібники
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Для ОС Windows 7 або ранішої версії: виберіть меню
[Пуск] – [Комп’ютер] або [Мій комп’ютер] – [WALKMAN] –
[Storage Media] – [FOR_WINDOWS].
Для ОС Windows 8: на [Початковому екрані] виберіть
пункт [Робочий стіл] і відкрийте [Файловий провідник]. У
списку [Комп’ютер] виберіть елементи [WALKMAN] –
[Storage Media] – [FOR_WINDOWS].

Двічі клацніть файл [Setup.exe].
З’явиться майстер встановлення.
 Після виконання файлу [Setup.exe] на комп’ютері буде
створено резервну копію файлу [Setup.exe], збереженого
у папці [FOR_WINDOWS] програвача Walkman, а також
інстальовано програми «WALKMAN Guide» і «Media Go».
 Якщо файл [Setup.exe] не запускається, скопіюйте файл
[Setup.exe] на робочий стіл, а тоді двічі клацніть його.

Увімкнення та вимкнення програвача «WALKMAN»

Дотримуйтесь вказівок на екрані.
По завершенню інсталяції на робочому столі комп’ютера
з’являться ярлики програм «WALKMAN Guide» і «Media Go».
Довідковий посібник включено в електронний посібник
«WALKMAN Guide».

Кнопка BACK/HOME
Кнопка OPTION/PWR OFF
5-функціональна кнопка

Інсталяція довідкового посібника і програмного
забезпечення «Content Transfer» (для Mac)
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Переконайтеся, що інстальовано ОС Windows XP* (пакет оновлень 3
або пізнішої версії), ОС Windows Vista*2 (пакет оновлень 2 або пізнішої
версії), ОС Windows 7*2 (пакет оновлень 1 або пізнішої версії), або ОС
Windows 8.
1

Якщо використовується комп’ютер Mac, переконайтеся, що на ньому
інстальовано ОС Mac X версії 10.6 або пізнішої.
Інші ОС, крім вказаних вище, не підтримуються

У цьому «Короткому посібнику» наведено лише головні вказівки
щодо користування програвачем та встановлення програм, що
постачаються. Докладніша інформація та вказівки щодо
користування, див.
«Довідковий посібник» (документ HTML), що міститься у
програмах, що постачаються, після їх встановлення.

За допомогою USB-кабелю (постачається)
під’єднайте програвач Walkman до
ввімкненого комп’ютера.

Як користуватися програвачем «WALKMAN»
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За допомогою USB-кабелю (постачається)
під’єднайте програвач Walkman до
ввімкненого комп’ютера.
На бічній панелі Finder на комп’ютері
виберіть елемент [WALKMAN], а потім
відкрийте папку [FOR_MAC].

Дотримуйтеся вказівок на екрані.

По завершенню інсталяції на робочому столі комп’ютера
з’явиться ярлик інстальованого програмного
забезпечення (довідкового посібника або програмного
забезпечення «Content Transfer»).

 Підказка
 Перш ніж видаляти програмне забезпечення на програвачі Walkman, за
потреби створіть резервну копію папки [FOR_MAC] на комп’ютері Mac.

Посуньте перемикач HOLD у протилежному до
стрілки напрямку, а потім натисніть будь-яку кнопку.

Щоб
вимкнути
програвач

Натисніть і утримуйте кнопку OPTION/PWR OFF.

Заряджання акумулятора
Акумулятор програвача заряджається, коли програвач Walkman
під’єднано до ввімкнутого комп’ютера.

Меню Home відображається в результаті натискання й утримання
кнопки BACK/HOME. Меню Home – це початкове вікно, у якому можна
відтворювати аудіо, виконувати пошук пісень, змінювати
налаштування тощо.
Щоб вибрати бажаний елемент на екрані меню Home, скористайтеся
5-функціональною кнопкою.

Близько
4 годин
Заряджання...

Коли програвач Walkman зарядиться повністю, від’єднайте його від
комп’ютера.
Якщо використовується комп’ютер Mac, клацніть на бічній панелі
Finder піктограму [WALKMAN], щоб від’єднати програвач Walkman.

Примітка
 Щоб уникнути пошкодження акумулятора, заряджайте його принаймні
раз на півроку або на рік.

FM-радіо
Диктофон
Музика
Фотографії

Заряджання

Повністю заряджений

Канали SensMe™

Відео

Користування меню Home

Двічі клацніть піктограму інсталятора
потрібного програмного забезпечення.
Для інсталяції довідкового посібника: [Help_Guide_
Installer_for_Mac]
Для інсталяції програмного забезпечення «Content
Transfer»: [ContentTransfer.pkg]
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Перемикач HOLD

Щоб
увімкнути
програвач

Меню Home

Підтвердіть.

Повернення до попереднього екрана.

Списки відтворення
Зменшення шуму
Налаштування

Podcasts
Перехід до екрана
відтворення пісень

Частини та елементи керування

 Дисплей
 Кнопка VOL +*1/–
 Кнопка OPTION/PWR OFF

Усунення несправностей
Якщо програвач Walkman не працює, як очікувалось, спробуйте
виконати описані нижче дії, щоб вирішити проблему.

1

Відображає меню параметрів.
Якщо натиснути й утримувати цю кнопку, екран вимкнеться, а
програвач Walkman перейде в режим очікування.

 Перемикач HOLD
 Отвір для ремінця
 Мікрофон

Натисніть ручкою або скріпкою тощо.
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Кнопка  (відтворення/пауза/підтвердження)
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Кнопки /
Кнопки /

 Роз’єм для навушників
 Роз’єм WM-PORT

Для під’єднання USB-кабелю (постачається) або інших периферійних
пристроїв (не постачається).

Кнопка RESET
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Інформацію щодо несправності див. у розділі
«Довідка» відповідного програмного
забезпечення.
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Спробуйте відшукати інформацію щодо проблеми
на веб-сайтах підтримки клієнтів в Інтернеті.

Примітка
 Після деактивації звукового оповіщення й попередження користувач
може підвищити гучність вище визначеного рівня*1.
 Після початкового попередження функції звукового оповіщення й
попередження спрацьовують кожні 20 сукупних годин прослуховування
звукового матеріалу, протягом яких гучність залишатиметься вищою за
визначений рівень*1. У результаті спрацьовування цих функцій гучність
автоматично повертається до початкового рівня.
1
 Якщо гучність встановлено вище за визначений рівень* , після вимкнення
програвача «Walkman» гучність автоматично повертається до визначеного рівня*1.
*1 Визначений рівень = [14]

Натисніть кнопку RESET за
допомогою ручки або скріпки
тощо.
Перш ніж скидати налаштування
програвача Walkman, перевірте, чи не
відтворюється композиція, відеофайл
тощо. Тоді можна безпечно
перезавантажити програвач Walkman.

Про регулювання гучності (лише для країн/регіонів,
які дотримуються директив Європейського Союзу)
Функції звукового оповіщення (звуковий сигнал) і попередження
[Check the volume level], які передбачені для захисту органів слуху
користувача, спрацьовують під час першого підвищення гучності
вище визначеного рівня*1.
Щоб деактивувати звукове оповіщення та попередження, натисніть
будь-яку кнопку.

Підключіть програвач Walkman до комп’ютера,
щоб зарядити акумулятор.
Окремі проблеми можна вирішити, зарядивши акумулятор.

*1 На кнопках є тактильні точки, що допомагають розпізнавати кнопки на дотик.

 Кнопка BACK/HOME
 5-функціональна кнопка*1

Відшукайте ознаки проблеми в розділі «Усунення
несправностей» довідкового посібника (документ
HTML) і спробуйте виконати будь-які з описаних
дій.
Докладніше про підключення до комп’ютера див. таблиці
праворуч.

Використовується для запису голосу.

 Кнопка RESET

Показник

Детальніше про веб-сайти підтримки клієнтів див. у розділі
«Найновіша інформація».
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Якщо за допомогою згаданих вище заходів не
вдається вирішити проблему, зверніться до
найближчого дилера Sony.

Причина/Вирішення

Програвач Walkman  USB-кабель під’єднано не належним чином
не заряджає
до роз’єму USB комп’ютера.
акумулятор.
 Від’єднайте та знову під’єднайте USB-кабель.
 Використовуйте USB-кабель із комплекту
постачання.
 Заряджання акумулятора виконується при
температурі навколишнього середовища,
яка виходить за межі діапазону 5 °C до 35 °C.
 Заряджання акумулятора неможливе,
якщо відображається піктограма
.
Заряджання акумулятора слід здійснювати
при температурі від 5 °C до 35 °C.
 Комп’ютер не ввімкнуто.
 Увімкніть комп’ютер.
 Комп’ютер перебуває в режимі сну або
бездіяльності.
 Виведіть комп’ютер із режиму сну або
бездіяльності.
 Використовується концентратор USB.
 Підключення програвача Walkman через
концентратор USB може не працювати. За
допомогою USB-кабелю (постачається)
підключіть програвач Walkman
безпосередньо до комп’ютера.
 Програвач Walkman не підтримує операційну
систему, інстальовану на комп’ютері.
 Щоб зарядити програвач Walkman,
підключіть його до комп’ютера під
керуванням ОС, яку підтримує програвач
Walkman.
 Програвачем Walkman не користувалися
більше року.
 Можливо, через неналежне використання
програвача Walkman його акумулятор
було пошкоджено. Зверніться до
найближчого дилера Sony.

Показник
Повідомлення
[Connected USB. The
player cannot be
operated.] або
[Connected USB
(MTP). The player
cannot be operated.]
не відображаються,
коли програвач
підключено до
комп’ютера за
допомогою USBкабелю
(постачається)
(Комп’ютер не
розпізнає програвач
Walkman).

Причина/Вирішення
 USB-кабель під’єднано не належним чином











до роз’єму USB комп’ютера.
 Від’єднайте та знову під’єднайте USB-кабель.
 Використовуйте USB-кабель із комплекту
постачання.
Використовується концентратор USB.
 Підключення програвача Walkman через
концентратор USB може не працювати. За
допомогою USB-кабелю (постачається)
підключіть програвач Walkman
безпосередньо до комп’ютера.
Можливо, не працює роз’єм USB комп’ютера.
 Підключіть програвач Walkman до іншого
роз’єму USB комп’ютера.
Якщо програвач Walkman використовується
вперше або якщо ресурс заряду
акумулятора низький, після встановлення
підключення до комп’ютера програвачу
Walkman може знадобитися до 10 хвилин
для відображення повідомлення. Це не є
несправністю.
Можливо, виконується автентифікація
програмного забезпечення, яка інколи
займає чимало часу. Зачекайте трішки.
Помилка інсталяції програмного забезпечення.
 Використовуючи інсталятор, повторно
інсталюйте програмне забезпечення.
Імпортовані дані не буде змінено.
На комп’ютері активоване інше програмне
забезпечення, ніж те, що було використане
для перенесення даних.
 Від’єднайте USB-кабель, і, зачекавши
декілька хвилин, під’єднайте його знову.
Якщо проблема не зникає, від’єднайте
USB-кабель, перезавантажте комп’ютер, а
потім знову під’єднайте USB-кабель.

Коли програвач
 Використовується концентратор USB або
Walkman під’єднано
кабель-подовжувач USB.
до комп’ютера, він
 Підключення програвача Walkman через
працює нестабільно.
концентратор USB або кабель-подовжувач
може не працювати. За допомогою USB-кабелю
(постачається) підключіть програвач Walkman
безпосередньо до комп’ютера.

Застереження
Відомості про торговельні марки та законодавство, що їх регулює
Докладніше про законодавство, норми та права, які застосовуються до
торговельних марок, див. розділ «Важлива інформація» програмного
забезпечення, що постачається. Щоб переглянути цей розділ, потрібно
інсталювати програмне забезпечення на комп’ютер.

Дата виробництва пристрою
Рік і місяць виробництва зазначені на картонній упаковці.
Щоб дізнатися дату виробництва, див. символ «P/D».

1. Місяць
2. Рік

Про навушники

 Уникайте відтворення з високим рівнем гучності упродовж тривалого
часу, оскільки можна пошкодити слух.
 Якщо встановлено високий рівень гучності, ви не чутимете навколишніх
звуків. Намагайтеся не користуватися виробом, коли необхідно повністю
зосередити увагу на процесі, наприклад керуючи автомобілем чи їдучи
на велосипеді.
 Оскільки навушники з комплекту постачання розроблено для
використання на вулиці, звук із навушників може лунати ззовні.
Намагайтеся не турбувати людей, які оточують вас.

Про вкладні навушники
Вкладні навушники щільно прилягають до органів слуху. Через можливий
ризик завдавання шкоди органам слуху або барабанним перетинкам слід
особливо обережно поводитися з навушниками: не притискати їх надто
сильно всередину вух і різко не виймати навушники. Після користування
обережно вийміть вкладні навушники з вух.

Найновіша інформація

Обладнання відповідає вимогам:
– Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання
(постанова КМУ від 29.07.2009 № 785).
– Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних
речовин в електричному та електронному обладнанні (постанова КМУ
від 03.12.2008 № 1057).
Виробник: Sony Corporation 1-7-1, Konan, Minato-ku, Tokyo, Japan, 108-0075
Уповноважений представник в Україні:
ТОВ «Соні Україна», вул. Спаська 30, м. Київ, 04070, Україна.
Країна виробництва зазначається на виробі та його пакуванні.

У разі виникнення будь-яких питань або проблем, пов’язаних із цим
виробом, або за необхідності отримання відомостей про пристрої,
сумісні з цим виробом, відвідайте вказані нижче веб-сайти.
Для споживачів зі США:
http://www.sony.com/walkmansupport
Для споживачів із Канади:
http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/
Для споживачів із Латинської Америки:
http://www.sony-latin.com/index.crp
Для споживачів із Європи:
http://support.sony-europe.com/dna/wm/
Для споживачів з Азії, Океанії й Африки:
http://www.sony-asia.com/support (англійською мовою)
http://scs.sony.co.kr/walkman/ (корейською мовою)
http://service.sony.com.cn/KB/ (спрощеною китайською мовою)
http://service.sony.com.tw/ (традиційною китайською мовою)
Для споживачів, які придбали модель за кордоном:
http://www.sony.co.jp/overseas/support/

